


NEGÓCIO

Assistência Social
e

Promoção do Voluntariado

MISSÃO

Promover com excelência a assistência social para reduzir a 
desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura 

do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.

VISÃO

Até 2025, ser uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo 
fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de 

serviços de Assistência Social.

VALORES

Ética; 
Respeito;
Equidade;

Justiça;
Transparência;

Responsabilidade Social.



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º  Termo Aditivo

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - CISF
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV

ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I
ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos atendidos/mês 300 111

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV Número idosos atendidos/mês 750 194

PLANO DE TRABALHO - EIXO 1: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

                OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL                      

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CENTRO DIA

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I Número idosos atendidos/mês 270 237

ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II Número idosos atendidos/mês 280 306

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos atendidos/mês 12 10

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos moradores/mês 30 26

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV Número idosos moradores/mês 30 25

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos moradores/mês 66 53

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASA-LAR

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

                PLANO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO                    

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Causa: A permanência das atividades presenciais suspensas devido ao período de pandemia do novo coronavírus refletiu nas metas

e ocasionou número de atendimentos abaixo do proposto em 3 unidades. Os acompanhamentos e atividades continuam sendo

realizados por meio virtual, em grupos de WhatsApp, aplicativos Zoom e Google Meet e/ou individualmente pela equipe

multidisciplinar, sempre buscando alcançar o maior número possível de idosos. Entretanto, mesmo com atividades on-line não é

possível ter a adesão de todos os idosos. Vale ressaltar que os atendimentos abaixo do previsto nos Centros de Idosos Sagrada

Família (CISF) e Vila Vida (CIVV) acontecem em razão de serem unidades que atendem idosos institucionalizados e todo esforço da

equipe está concentrado no cuidado e prevenção aos moradores (ILPI e Casa Lar). 

Medida implementada/a implementar: Continuar o acompanhamento dos idosos por meio de ligações, grupos de WhatsApp e

atividades on-line, pois tem possibilitado manter os vínculos e apoiar os idosos e familiares nesse momento de pandemia. Manter a

busca ativa dos idosos cadastrados para incentivá-los a participarem das atividades. Enquanto a situação de pandemia estiver

instalada, o cumprimento das metas estará diretamente comprometido, conforme relatado no Ofício desta Organização nº

722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução dos

serviços. 
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PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DIA

Causa: Devido ao período de pandemia e a suspensão presencial das atividades, o número de atendimentos permanece abaixo do

previsto. Para novas admissões são necessárias visitas domiciliares e avaliações com a equipe multiprofissional, procedimentos

também supensos no momento em função da alta transmissibilidade do coronavírus. Os acompanhamentos e atividades seguem

por meio virtual, nos grupos de WhatsApp, aplicativos Zoom e Google Meet, porém com atenção individualizada, atendendo as

necessidades de cada idoso. 

Medida implementada/a implementar: Continuar o acompanhamento virtual dos idosos e atividades on-line, pois tem

possibilitado manter os vínculos e apoiar os idosos e familiares nesse momento de pandemia. A triagem e cadastro de idosos

ocorrerá assim que as atividades presenciais e visitas domiciliares estiverem liberadas. Conforme informado nos relatórios

anteriores e no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565, o cumprimento da meta está

comprometido durante a pandemia. Em contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução do serviço. 

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.778, de 07 de janeiro de 2021.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO 

DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI 

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.778, de 07 de janeiro de 2021.

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.778 de 07 de janeiro de 2021.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO

Os atendimentos presenciais de idosos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo das unidades CISF, CIVV, EBVI e

EBVII e Serviço Centro Dia do CISF continuam suspensos. Assim, as atividades on-line seguem mantidas, com uso dos aplicativos

Zoom, WhatsApp, Youtube e Google Meet.

A continuidade das atividades e atendimentos por meio virtual tem sido eficaz na manutenção do vínculo dos idosos com as

unidades executoras. Foram promovidas lives pelo canal da OVG no Youtube, que oportunizaram e garantiram aos usuários o

direito ao acesso à informações e orientações que aumentam as possiblidades da construção de sua autonomia como sujeito de

direitos e promovem o fortalecimento do convívio social, além de oportunizar aos idosos e familiares orientações, assistências e

acolhimento das demandas emocionais e sociais. 

Causa: Infelizmente, tivemos um óbito na ILPI em janeiro e as vagas disponíveis não estão sendo ocupadas em função da suspensão

de procedimentos técnicos necessários para novas admissões, como visitas domiciliares e avaliações com equipe multiprofissional,

devido à pandemia. 

Medida implementada/a implementar: Os técnicos continuam realizando acompanhamento das solicitações de vagas para que,

assim que possível, em função do alto risco de contaminação e propagação do coronoavírus, sejam retomadas as visitas

domiciliares e demais etapas do processo de admissão. Enquanto isso, o cumprimento das metas está comprometido, conforme

relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou menos

recursos financeiros para execução dos serviços. 

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.778, de 07 de janeiro de 2021.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE -  CASA-LAR

Causa: Devido ao período de pandemia do novo coronavírus e a suspensão de novos acolhimentos de idosos nas Casas Lares, o

número de atendidos ainda permanece abaixo do proposto. Porém, a equipe técnica continua realizando acompanhamento dos

processos de solicitação de vagas e assim que for possível vai proceder a admissão de idosos.

Medida implementada/a implementar: Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das metas está

diretamente comprometido, conforme já relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. A

equipe tem se empenhado bastante no atendimento e cuidado aos idosos institucionalizados para amenizar os impactos do

isolamento social e na promoção de ações de conscientização para evitar o contágio por COVID-19.  
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As atividades on-line realizadas com uso dos aplicativos Zoom, WhatsApp, Youtube e Google Meet, foram: 

- Manhãs de louvor: Momentos de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Essa ação promove ao idoso direito à sua crença;

- Projeto “Momento - Vivência e Integração”: Teve como objetivo ampliar o escopo de vivências e compartilhamento de

informações entre os idosos. Neste mês, a busca dos idosos foi sobre o uso do celular e os recursos disponiveis; 

- Projeto "Instalando Google Meet": Direcionou ações no sentido de acompanhar a rotina dos idosos em isolamento social e

oferecer apoio técnico com tutoriais sobre cursos do Google e Mídias Sociais. Foram enviados vídeos de exercícios funcionais com

grande participação e interação dos idosos, ficando evidente que, além do bem-estar físico e emocional, se sentiram lembrados e

acolhidos, com a sua autonomia trabalhada através da execução dos exercícios propostos; 

- Atividades socioeducativas: Palestra "Fevereiro Roxo e Laranja ”, com a proposta de chamar a atenção para os cuidados sobre

Leucemia, Alzheimer, Lúpus e Fibromialgia. Vídeos sobre o Dia do Amigo para fortaler os laços sociais; trabalhos manuais,

ensinando a fazer peso de porta de boneca usando material reciclado, retalhos e a criatividade para decorar as bonecas;

- Início do Projeto Bate-Papo Saudável, com apoio e orientações para melhoria motora e da condição física do idoso, trabalhando o

resgate de lembranças, por meio de fotos com a participação dos idosos em atividades ocorridas no ano de 2019, levando-os a

vivenciarem recordações prazerosas nas unidades;

- Atendimentos psicossociais: Mantivemos os atendimentos através de videochamadas e mensagens, auxiliando em várias

questões da vida diária dos idosos. Foram desenvolvidas escutas e orientações diversificadas, com suporte na área social e

psicológica aos idosos e seus familiares. Investimos nas orientações de prevenção e apoio emocional, principalmente porque os

idosos aguardavam ansiosamente o retorno às atividades e a nova onda da pandemia adiou essa possibilidade; 

- Cozinha Terapêutica: Proporcionou socialização e descontração, alegrando a todos com a elaboração de um cardápio regional de

Goiás, a pamonha; 

- Atividades em videoaulas com conteúdo de exercícios funcionais com enfoque na mobilidade, alongamento para todo o corpo e

exercícios específicos para diminuir dores, principalmente lombar. Tutorial com os benefícios da dança na terceira idade, aulas de

frevo e samba, o que propiciou descontração e motivou a efetiva participação e inclusão digital, que também promoveu outras

atividades;

- Evento alusivo ao Carnaval, que destacou o aspecto cultural e ao mesmo tempo a alegria por meio da dança e confecção de

máscaras.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: As atividades foram enfatizadas na perspectiva de fornecer alento

aos idosos e motivá-los a continuarem participando das atividades on-line. A manutenção das escutas e atendimentos individuais e

em grupos foi fundamental para reduzir as demandas apresentadas.

CENTRO DIA: Continuidade aos atendimentos individualizados aos idosos e seus familiares, através de chamadas de vídeo ou

ligações, com o objetivo de auxiliar nas diversas questões que envolvem a vida diária dos idosos, como estresse decorrente dos

cuidados, dificuldade de relacionamento, distúrbios alimentares, luto e outros. Ações socioeducativas foram ofertadas aos idosos

através de mensagens e fotos, relembrando momentos vivenciados na instituição, que resultou na alegria de resgatar boas

memórias, fortalecendo aqueles que estão muito ansiosos para o retorno das atividades.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO INSTITUCIONAL ILPI: As atividades desenvolvidas junto aos idosos

proporcionaram momentos de sociabilização, interação e fortalecimento dos vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Foi

realizada a segunda etapa de imunização dos idosos, o que trouxe mais tranquilidade, diante da maior proteção em relação ao

coronavírus.

Foram desenvolvidas atividades com os idosos e de apoio familiar, tais como:

- Grito de Carnaval e comemoração dos aniversariantes do mês proporcionando muita alegria e interação entre os residentes; 

- Manhãs de oração e louvor, com o intuito de estimular a fé dos idosos e proporcionar um ambiente de harmonia e respeito aos

credos;

- Trabalho psicossocial com ênfase em conflitos interpessoais entre os residentes. Intensificação das chamadas de vídeo, no intuito

de amenizar a saudade e fortalecer os vínculos familiares, realização de grupo psicoterapêutico com o intuito de estreitar laços e

responsabilização de ações;

- Em continuidade ao projeto da Cozinha terapêutica, houve a preparação de sanduíches, que proporcionou reforço nas

orientações nutricionais, com apresentação dos ingredientes e seu valor nutricional, trabalhando a estimulação, novos sabores,

com momentos prazerosos e de alegria; 
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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR: Como forma de proporcionar aos idosos residentes bem-estar e apoio em

suas necessidades básicas, os Centros de Idosos Vila Vida (CIVV) e Sagrada Família (CISF) realizaram durante o mês de fevereiro

diversas atividades de lazer, culturais, socioeducativas, de saúde e ocupacionais. Através do acompanhamento e assistência

biopsicossocial, os idosos residentes receberam orientações e suporte emocional, de saúde e social. Tais ações levaram ao

desenvolvimento e construção da autonomia, do autocuidado e os integraram como protagonistas no processo de envelhecimento

saudável. Foi disponibilizada a segunda dose de imunização contra a COVID-19 aos idosos residentes, trazendo aos idosos mais

segurança e proteção.

Com a segunda onda da pandemia e as novas restrições estabelecidas pelas autoridades sanitárias, foram suspensas as

intermediações das visitas entre os familiares e os idosos e reforçada a comunicação on-line no sentido de amenizar o isolamento

vivido por eles. Também foram suspensas algumas flexibilizações, como pequenas saídas, mantidas apenas as essenciais (médicas e

financeiras). Intensificamos as escutas e reuniões para sanar os conflitos interpessoais entre os idosos residentes, atuando para

resolutividade das situações apresentadas sobre a convivência. 

As atividades desenvolvidas presencialmente junto aos idosos das Casas Lares envolveram:

- Atendimento psicossocial;

- Atenção à saúde dos idosos;

- Higienização, prevenção e procedimentos/curativos bucal;

- Hidroginástica, exercícios terapêuticos e funcionais com o objetivo de aumentar a capacidade e melhoria nas condições motoras

de cada idoso, refletindo em maior autonomia funcional. Destacamos a introdução da “Gincana dos Jogos Cognitivos”, que vem

motivando e garantindo a assiduidade dos participantes, dando dinamicidade à prática desenvolvida; 

- Atividades socioeducativas: Comemoração do Carnaval e aniversariantes do mês, fortalecendo os vínculos entre os moradores. Os

idosos vivenciaram e realizaram pinturas em painéis, decoração dos murais dos aniversariantes do mês e carnaval. Já nas

atividades laborativas, foram desenvolvidos bordados, confecção de máscaras de tecido, consertos de roupas e realização da feira

interna de exposição dos artesanatos, uma ação de incentivo ao empreendedorismo, visto que, através dos ensinamentos

recebidos, os idosos tiveram a oportunidade de confeccionar, expor e vender entre eles, as peças produzidas. Os idosos também

receberam cuidados e orientações de higiene e beleza, uma forma de melhorar a autoestima e estimular o autocuidado;

- Reunião de orientação sobre o CadÚnico;

- Cozinha Terapêutica, que proporcionou socialização, descontração, momentos de alegria e resgate de boas recordações, com

cardápios elaborados buscando sempre a autonomia e protagonismo do idoso.

Foram mantidas as parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para testagem do COVID quinzenalmente. Articulação

junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Setor Pedro Ludovico para finalização de atualização do cadastro no

CadÚnico, assim como novos cadastros. Articulação com a rede de saúde para promover a conexão entre os profissionais para

acompanhamento do estado de saúde dos idosos encaminhados para tratamento especializado, inclusive no intuito de viabilizar

encaminhamentos de procedimentos cirúrgicos. Parceria junto ao Ministério Público para agilidade na tramitação de

procedimentos cirúrgicos de urgência dos idosos.

- Setor de Fonoaudiologia trabalhou exercícios miofuncionais, a fim de melhorar a funcionalidade das estruturas da fala, da

deglutição e da respiração dos idosos;

- Setor de Fisioterapia desenvolveu atividades que possibilitaram a conservação da capacidade funcional, com melhora da

coordenação, propriocepção, equilíbrio, marcha, força muscular, desempenho motor, função respiratória, vascular, integração

sensorial, como também a prevenção de patologias e um envelhecimento com melhor qualidade. Permanência de atendimentos

individualizados, inclusive caminhadas matinais com os idosos residentes, contribuindo com a melhora da qualidade de vida;

- Atividades socioeducativas realizou palestra sobre o “Fevereiro Laranja”, compartilhando a conscientização sobre o câncer em

geral, reforçando orientações sobre prevenção; 

- Na Musicoterapia foram realizados encontros semanais onde, por meio da música, do canto e da interação entre os residentes,

percebemos que com os estímulos musicais houve grande evolução individual e coletiva. Memórias antigas são resgatadas através

de músicas que fizeram parte de momentos vivenciados ao longo da vida. A musicoterapia alcança, inclusive, os idosos acamados

e/ou com pouca mobilidade que permanecem nos quartos, os quais demonstram sempre muita alegria e envolvimento na

atividade realizada. Como exemplo, citamos o depoimento do terapeuta que descreve em seu relatório mensal que um idoso

acamado ao vê-lo sugeriu a música "Quem sabe", de Carlos Gomes (1859) e que agradecendo a oportunidade, pediu que ele

voltasse sempre para alegrá-lo. O musicoterapeuta se comprometeu a aprender essa e outras canções que são sugeridas pelos

idosos;

- Trabalhamos a temática carnaval com a participação de todos os idosos, envolvendo diversas áreas, entre elas a musicoterapia, a

dança, o artesanato e ações de higiene e beleza, as quais proporcionaram momentos de harmonia entre os residentes, com a

execução de trabalhos em grupos que promoveram maior autonomia, aumento na comunicação, controle das emoções e exercício

da mente proporcionando bem-estar;

- Atividades de fortalecimento à saúde foram realizadas pelos setores de odontologia, enfermagem, nutrição e geriatria, em

conjunto com os médicos residentes do HUGO, que prestam assistência aos abrigados, juntamente com os cuidadores de idosos.
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Nas ações integradas entre CIVV e CIGO, foram ofertadas aos idosos residentes 300 refeições (almoço e jantar) durante os finais de

semana, até o dia 21/02. Após essa data, adotamos uma nova rotina para os idosos, visando a preservação de sua autonomia. A

realização de compras para os moradores foi organizada, viabilizando a retomada do preparo de suas próprias refeições de forma

independente e segura. Essa atividade foi possível graças à segurança transmitida a partir da vacinação dos idosos e colaboradores

da unidade. Com o Banco de Alimentos, o CIVV aumentou a possibilidade de alimentação saudável com doação de verduras aos

idosos. A parceria entre a OVG e outros parceiros públicos propiciou o aumento do acesso aos direitos sociais dos usuários e o

fortalecimento da rede socioassistencial. 

As parcerias foram mantidas com articulações em rede na garantia de direitos dos moradores, como CRAS, Bancos, Rede de Saúde,

Secretaria Municipal de Saúde (em atendimento ao Plano Nacional de Imunização para a imunização dos idosos - 2ª dose). Os

residentes foram acompanhados e assistidos em exames e consultas, após articulação com as redes (pública e privada), tais como

Ambulatório Municipal de Psiquiatria, Hospital Dermatológico Sanitário e Reabilitação Santa Marta, Hospital Santa Casa de

Misericórdia, Fundação Banco de Olhos de Goiás (FUBOG), Centro de Referência em Oftalmologia, Hospital de Olhos Vila Nova,

Hospital de Olhos de Goiânia, Oftalmocenter, Clínica Vida e Saúde, Clínica Brasil, CRER, Centro de Saúde Fama e Laboratório

Pinheiro Oliveira.

Diretor Administrativo e Financeiro Diretora de Ações Sociais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Diretora Geral

Goiânia, fevereiro de 2021.

Rogéria Ribeiro Bueno Isadora de Fátima Lopes

Gerente de Gestão Integrada Gerente Estratégica de Planejamento e Governança

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia
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Medidas implementadas/a implementar: Dar continuidade ao acompanhamento dos adolescentes por meio de ligações,

mensagens, grupos de WhatsApp, atividades on-line e atendimentos presenciais, em casos de necessidade, fazendo com que os

vínculos permaneçam fortalecidos. Também estamos realizando a entrega de cestas básicas e de hortifrutis para as famílias dos

adolescentes atendidos. Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das metas estará diretamente

comprometido, conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em contrapartida,

a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução dos serviços. 

Causa: A unidade permanece com as atividades presenciais suspensas, em razão da pandemia do coronavírus. Diante disso, houve

uma redução na procura por atendimento, tendo em vista que as gestantes compõem o grupo de risco. 

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.778, de 07 de janeiro de 2021.

Medidas implementadas/a implementar: Enquanto a unidade estiver com as atividades presenciais suspensas, a equipe está

acompanhando/monitorando as adolescentes por meio de ligações telefônicas, chamadas de vídeo, mensagens em grupos de

WhatsApp, visitas domiciliares emergenciais e reuniões on-line pelo aplicativo Zoom. Estão sendo realizados agendamentos para

entregas de enxovais e kits de higiene, álcool em gel e máscaras, além de cestas de alimentos e hortifrutis. Ressaltamos que, com

a situação de pandemia instalada, o cumprimento das metas está diretamente comprometido, conforme relatado no Ofício desta

Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para

execução dos serviços. 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA 

150 91
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA 

BORGES TEIXEIRA - CSDGB

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO

METAS FÍSICAS
UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO

Prevista Realizada

Causa: O cumprimento da meta foi comprometido, devido ao período de pandemia do novo coronavírus. A unidade permanece

com as atividades presenciais suspensas e o acompanhamento está sendo realizado de forma virtual. Em alguns casos específicos,

há o agendamento para atendimento presencial individual, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção à COVID-19.

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.778, de 07 de janeiro de 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
   RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º Termo Aditivo

    CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF

           PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO           

PLANO DE TRABALHO - EIXO 2: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO

TRABALHO

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

CENTRO DE ADOLESCENTES 

TECENDO O FUTURO - CATF

Número adolescentes/jovens 

atendidos/mês
180 169

CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CSDGB

Número de adolescentes/jovens 

atendidas/mês
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No mês de fevereiro, foram continuadas as ações à distância. No entanto, algumas atividades presenciais foram realizadas, como:

acolhimentos, distribuição de cestas básicas, cestas de hortifrutis, kits de prevenção à Covid-19 (máscara e álcool gel), entrega de

enxovais de bebê e outros itens recebidos por meio de doação de parceiros, sempre respeitando as normas vigentes de

segurança. As atividades não presenciais foram realizadas através de ligações telefônicas, chamadas de vídeo, reuniões on-line,

mensagens pelo WhatsApp e Instagram. Foram publicados vídeos através do canal da OVG no Youtube, com a finalidade de

apoiar, orientar e monitorar as adolescentes e jovens inscritas no Programa, bem como fortalecer os vínculos com a equipe da

unidade. 

Nas atividades socioeducativas, trabalhamos temas pertinentes ao mês, de acordo com o calendário anual, como: Semana de

Prevenção da Gravidez na Adolescência, Fevereiro Roxo (Prevenção à Hanseníase e Lúpus), Fevereiro Laranja (Prevenção à

Leucemia), Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Além disso, tutoriais de informática, exercícios físicos voltados para gestantes

e orientações odontológicas. Em conjunto com a extensão no CATF, foram realizados vídeos em alusão aos temas acima com

orientações e respostas sobre dúvidas. Durante o mês, foi dada continuidade ao acompanhamento do desempenho dos

adolescentes/jovens que receberam bolsa de estudos da Faculdade ESUP para cursar Pedagogia na modalidade EAD.

É notável que os vínculos estão sendo fortalecidos, que os usuários estão mais cientes dos serviços socioassistenciais ofertados e

que a entrega das cestas de hortifruti vem amenizando o efeito do impacto financeiro causado pela pandemia, diminuindo a

vulnerabilidade econômica.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA

A unidade segue com as atividades presenciais suspensas. Entretanto, todas as quartas-feiras, das 8h às 17h, a unidade oferece

atendimento individualizado de forma presencial, prestação de orientações ao público assistido, com pré-agendamento. Todas as

normativas de segurança e prevenção à COVID-19 estão sendo obedecidas. A equipe continua priorizando atendimentos por meio

de ligações, mensagens, videochamadas e atividades on-line.

Com o objetivo de fortalecer os vínculos, acompanhar a rotina e esclarecer dúvidas sobre os serviços ofertados pela rede

socioassistencial, a equipe técnica de Serviço Social e Psicologia realizou levantamento da situação socioeconômica e

vulnerabilidade psicossocial das famílias, por meio de ligações telefônicas, e na oportunidade efetuou a atualização de alguns

cadastros para manutenção do banco de dados. As informações contribuíram para a realização de uma triagem para a doação de

cestas de hortifrutis, advindas de uma ação integrada com o Banco de Alimentos da OVG, e materiais de proteção/EPI contra o

COVID-19 (máscaras e álcool 70%).

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO

Demos continuidade ao cronograma de execução financeira do Projeto Linhas e Curvas, que visa oportunizar curso de Corte e

Costura à adolescentes/jovens e mulheres da região leste de Goiânia, numa parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB) e

Gerência Estratégica de Negócios e Captação de Recursos (GENCAP).

As atividades desenvolvidas pela equipe foram:

- Continuidade ao acompanhamento do desempenho dos adolescentes/jovens que receberam bolsa de estudos da Faculdade

ESUP para o curso de Pedagogia na modalidade EAD; 

- Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. O setor de inclusão digital abriu a discussão produzindo e publicando um

vídeo sobre a importância de conversar sobre essa temática e os riscos da gravidez precoce. A temática também foi abordada no

Comitê de Participação de Adolescentes (CPA), do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os adolescentes

do CATF que integram o Comitê foram responsáveis por compartilhar, com os demais membros, informações sobre o Programa

Meninas de Luz, os direitos garantidos à adolescente gestante e a participação paterna no processo;

- Produção/publicação de vídeos, orientações, campanhas e outros materiais que foram disponibilizados on-line, com o objetivo

de incentivar os estudos e ampliar os conhecimentos. As áreas envolvidas são a fonoaudiologia (voluntária), psicologia, inclusão

digital, educação física e artesanato. Como exemplos, um vídeo explicando sobre as doenças Lúpus e a Hanseníase, em virtude da

campanha Fevereiro Roxo e Laranja; vídeo informativo acerca do alcoolismo na adolescência devido ao Dia Nacional de Combate

ao Alcoolismo, vídeos de orientações sobre o enfrentamento à violência doméstica, sendo um sobre a Lei Maria da Penha e outro

sobre o novo aplicativo de denúncias. O setor de psicologia produziu publicações sobre a programação do mês de fevereiro e deu

continuidade à discussão sobre saúde mental, iniciada no Janeiro Branco. Realizou, ainda, uma publicação com uma frase de

Freud sobre o amor, com o objetivo de incitar debate e reflexão. Para as jovens atendidas pelo Programa Meninas de Luz, foram

esclarecidas dúvidas das gestantes sobre atividade física antes e após o parto, foram enviados vídeos com sequência de exercícios

físicos adaptados para gestantes, com informações e dicas para auxiliar o parto normal;

- Atividades de incentivo à leitura, com empréstimos de livros da biblioteca, favorecendo adolescentes/jovens e familiares além

de  promover cultura e conhecimento;

- O setor de educação física, mediante aplicativo de mensagens, deu continuidade ao "Desafio Interativo Quiz", cuja participação

ativa dos adolescentes levará a premiação no final.
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Diretora Geral

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretora de Ações SociaisDiretor Administrativo e Financeiro

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

O serviço social e a psicologia desenvolveram ações individuais e em grupo. O serviço social continua com os atendimentos de

acolhimento, encaminhamento, desligamento, escuta e orientação diversificada na área social, visando esclarecer dúvidas das

usuárias e seus familiares. O setor de psicologia desenvolveu atividades voltadas para temáticas sobre prevenção, reflexões sobre

respeito mútuo e cortesia diante de situações diversas e mensagens de valorização do ser humano, buscando contribuir para a

melhora da autoestima e fortalecimento de vínculos. 

As ações ocorridas na oficina de inclusão digital foram direcionadas ao acompanhamento da rotina das adolescentes e

oferecimento de apoio técnico como meio de proporcionar opções de comunicação e auxiliou na entrega dos benefícios. O setor

de odontologia fez orientações e tirou dúvidas sobre os "Primeiros 1000 dias de Vida do Bebê", entre outros. Na área de

educação física, além dos esclarecimentos às dúvidas das gestantes sobre atividade física antes e após o parto, enviou mensagens

instantâneas, vídeos com sequências de exercícios adaptados, informações e dicas para auxiliar no trabalho do parto normal,

assim como atividades específicas para esta fase. Na área de artesanato, foi trabalhada a decoração de farmacinhas para serem

entregues às adolescentes, montagem dos kits de prevenção à Covid-19 e roupas que foram distribuídos às beneficiárias.

Mantivemos, ainda, contato com os municípios onde o programa está implantado, fazendo entrega de enxovais, monitoramento

das ações e orientações necessárias para a garantia do serviço oferecido às adolescentes/jovens atendidas.

Gerente Estratégica de Planejamento e Governança

Isadora de Fátima LopesRogéria Ribeiro Bueno

Gerente de Gestão Integrada

Goiânia, fevereiro de 2021.
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Prevista

275

2.290

700

20

Prevista

350

Prevista

231.588

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - 

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

21

Medidas implementadas/a implementar: Em cumprimento às orientações para prevenção e controle de infecções pelo

novo coronavírus em instituições de acolhimento, a unidade continua atendendo a Nota Técnica Pública

CSIPS/GGTES/ANVISA nº 01/2020. Tão logo as medidas restritivas sejam flexibilizadas, o atendimento regular aos usuários

será retomado. Porém, enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das metas estará diretamente

comprometido, conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em

contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução dos serviços. 

Causa: A meta estabelecida no Contrato de Gestão continua comprometida devido à redução da oferta de leitos em

observância às medidas sanitárias para contenção da pandemia de COVID-19.

Número de famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social atendidas/mês

RESTAURANTE DO BEM - RB

(13 unidades)

Número de pessoas acolhidas/mês 197

Número de refeições servidas/mês 244.253

           PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO           

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - 

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS

UNIDADE EXECUTORA

Causa: A superação da meta é decorrente do número de cidadãos atendidos, em especial nas doações de cobertores e

alimentos para a população de Cavalcante, ocasião em que foram atendidos 300 cidadãos com cobertores e 200 famílias

em situação de risco com cestas básicas. A OVG também participou do Programa Goiás Social, primeira edição de 2021, no

município de Americano do Brasil, com atendimento emergencial às famílias vítimas das enchentes. Cabe ressaltar que o

agravamento na pandemia impactou nas demandas por cobertores e enxovais, influenciando no atendimento aos cidadãos

e gestantes. 

Medidas implementadas/a implementar: Como a meta foi atingida, não há medidas saneadoras a serem implementadas.

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.

ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO (CASA DE PASSAGEM)

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM

Realizada

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - 

CIGO

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º TERMO ADITIVO

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO

RESTAURANTE DO BEM - RB

PLANO DE TRABALHO - EIXO 3: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E 

PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

Número gestantes atendidas/mês 343

Número de cidadãos atendidos

(pessoas com deficiência, idosos, 

vítimas de queimaduras e outros)/mês

2.608

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

METAS FÍSICAS

Realizada

Número de crianças atendidas/mês 703

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
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Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e

de acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março

de 2020, e Decreto Executivo Estadual nº 9.778 de 07 de janeiro de 2021.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM

Causa: Meta superada no período avaliado, devido ao aumento das necessidades da população diante do efeito da

pandemia do COVID-19.

Com a chegada das chuvas, várias famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade foram atingidas por

enchentes, perdendo todos os seus pertences, sendo algumas de Goiânia e Região Metropolitana. A OVG agiu

imediatamente no intuito de amenizar a situação de risco social, com visitas in loco onde essas famílias estão

temporariamente abrigadas, efetuou o mapeamento das demandas e entrega de benefícios eventuais, como colchões de

solteiro provenientes de doações, travesseiros, alimentos, enxovais e brinquedos. O pedido especial do senhor Jeronimo

comoveu a equipe dos colaboradores da Organização, que se mobilizaram para arrecadar um par de botinas e um chapéu

para que ele pudesse voltar a trabalhar nas atividades rurais.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

As atividades desenvolvidas foram:

- Atendimento individual e familiar: acolhimentos, orientações, admissões, acompanhamentos de casos, encaminhamentos

e atividades diversas, conforme demandas apresentadas pelos usuários e seus familiares, com destaque ao

acompanhamento e cuidado às gêmeas siamesas, seguindo orientações da equipe médica que as acompanham, bem como

atendendo as necessidades apresentadas pela família;

- Cuidados de enfermagem, alimentação e transporte, promovendo assistência humanizada, primando pela qualidade dos

serviços de saúde aos indivíduos e seus familiares;

Medidas implementadas/a implementar: Manutenção das medidas implementadas neste período de pandemia, como a

fiscalização diária da qualidade e quantidade das refeições servidas nas marmitas. Permanecem as parcerias emergenciais

com as Secretarias Municipais de Assistência Social de Goiânia e Luziânia, com distribuição de 200 (duzentas) marmitex/dia

e 100 (cem) marmitex/dia, respectivamente, para pessoas em situação de rua (Gyn e Luziânia) e usuários do Centro Pop

(Gyn) e com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), para distribuição de 150 (cento e cinquenta) marmitex/dia aos

Índios Venezuelanos da etnia Warao.

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.

A acolhida é muito importante durante o tratamento de saúde. Além da OVG oferecer um espaço que contempla

segurança, tranquilidade e atendimento 24 horas, a Casa do Interior oferece aos usuários e seus familiares, apoio

biopsicossocial, que desperta sentimentos e emoções positivas para o enfrentamento das questões geradoras de

sofrimento. Todas as atividades foram realizadas dentro das normas técnicas e protocolos de prevenção à COVID-19. Com a

circulação de novas variantes do vírus e com o crescimento da disseminação entre a população, algumas atividades que

proporcionavam maior proximidade foram suspensas e/ou foram adaptadas, tais como a comemoração dos Aniversariantes

do mês, Passeios Culturais, Palestras e Reuniões Socioeducativas.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS

Outra grande e importante ação foi a participação da OVG no Programa Goiás Social, com a equipe da GVPS no município

de Americano do Brasil. Em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), a OVG constatou e mapeou in loco as

vulnerabilidades das famílias do município para traçar estratégias de atendimento. Ainda com esse importante aliado,

juntamente com o apoio logístico do CBM-GO e PM-GO, conseguimos apoiar a comunidade quilombola Kalunga, no

município de Cavalcante. Foram entregues 200 cestas básicas para famílias em situação de extrema vulnerabilidade. O

auxílio beneficiou a comunidade, que teve suas dificuldades diárias agravadas com a pandemia da Covid-19 e o fim do

auxílio emergencial do Governo Federal. A iniciativa contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Cavalcante,

por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e da Associação Quilombo Kalunga (AQK), que auxiliaram na

identificação das famílias em situação de maior vulnerabilidade. Além dos alimentos, foram entregues 300 cobertores, 200

brinquedos, 10 kits de enxoval para bebê e peças de roupas masculinas e femininas para adultos e crianças. A OVG também

esteve em destaque com suas ações publicadas em várias colunas de jornais e sites locais, com os números significativos de

atendimentos referentes a 2020: quase 140 mil cidadãos atendidos e mais de 2.400 entidades assessoradas e apoiadas.

- Atividades socioeducativas/culturais em grupos: Trabalhamos o tema "Fevereiro laranja", que trata sobre a Leucemia. A

campanha é constituída pela prevenção, detecção precoce, tratamento e doação de medula óssea, que salva vidas, com o

objetivo de proporcionar maior esclarecimento sobre o assunto, uma vez que nossos usuários são, na maioria, oncológicos.

Na ocasião, realizamos uma ação socioeducativa conjunta entre enfermagem e nutrição, abordando informações sobre o

câncer hematológico e alimentação, executamos uma dinâmica de prevenção, com brindes e orientações nutricionais.

Promovemos palestras sobre “A importância da boa convivência”, realizada pela psicologia. O serviço de atividades

socioeducativas realizou oficinas para confecção de enfeites de carnaval, mural festivo, pinturas de mandalas, cruzadinhas

sobre o Coronavírus, atividades de letramento e caça-palavras com o tema Carnaval, objetivando entretenimento,

conhecimento, favorecendo o surgimento e o desenvolvimento de aptidões. Realizamos junto aos usuários e seus

familiares a atividade em grupo, “Dinâmica do Espelho”, com o objetivo de pontuar as qualidades individuais, elevando a

autoestima dos mesmos;

- Comemoração dos aniversariantes do mês com lanche especial.
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As ações continuam sendo executadas observando as medidas sanitárias, seguindo os Decretos Executivos Estaduais

vigentes sobre a emergência na saúde pública do Estado de Goiás e de declaração de calamidade pública. Para evitar

aglomerações e diante da necessidade ainda maior de uma alimentação saudável e nutritiva para a população em situação

de rua e pessoas mais vulneráveis que frequentam os Restaurantes do Bem, continuamos com a estratégia de entrega de

marmitex, sem a utilização do salão dos restaurantes. O importante é assegurar o fornecimento de refeições aos usuários.

Continuamos com as orientações sobre as medidas de prevenção e cuidados com a saúde pessoal e familiar e em relação

ao uso obrigatório de máscaras de proteção, sendo fiscalizadas pelos fiscais presentes em todas unidades.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - RESTAURANTE DO BEM

Seguimos com a busca ativa, intensificando a articulação e visando ampliar o número de municípios alcançados com a

oferta de abrigamento seguro aos moradores do interior, em situação de risco social e enfrentando problemas de saúde.

Como resultado das articulações com a rede socioassistencial, realizamos 41 encaminhamentos para exames, consultas,

acolhimentos e outros, colaborando assim para a melhoria da qualidade de vida dos mesmos.

O Serviço Social realizou visita ao município de Luziânia e, em conjunto com a SEMAS, conversou com as pessoas em

situação de rua que estão recebendo as refeições gratuitas, que relataram que esse benefício está fazendo uma diferença

muito grande em suas vidas, além da comida ser muito saborosa. Também visitou o CRAS do município, visando o

fortalecimento da parceria e da rede socioassistencial.

Foi feito um trabalho em conjunto com os fiscais de orientação aos usuários em relação a busca por benefícios na OVG e

em outros programas governamentais.

Realizamos contato com as Secretarias parceiras para receber o feedback das refeições e outras demandas que foram

surgindo ao longo do mês. Contato também com o CRAS e Secretaria Municipal de Saúde do município de Anápolis em

busca de informações para um usuário do restaurante. Elaboramos um Plano de Ação para o “Plantão Social” no

Restaurante do Bem, que está em fase de aprovação. Em ação conjunta com a Gerência Estratégica de Planejamento e

Governança (GEPG), orientamos o município de Jaraguá sobre o cadastro do Restaurante do Bem no Cadastro Nacional de

Entidades de Assistência Social (CNEAS).

Demos continuidade ao fornecimento de 150 marmitex/dia, com alimentação balanceada, nutritiva e saudável aos

venezuelanos da etnia Warao, situados em Goiânia, pela parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

(SEDS), 200 refeições/dia para a população em situação de rua do município de Goiânia, através da Secretaria Municipal de

Assistência Social de Goiânia (SEMAS) e 100 refeições/dia para população de rua de Luziânia, parceria com a SEMAS do

município.

Realizamos reuniões internas com a equipe da Gerência para discussão do mapeamento de processos, plano de trabalho,

dentre outros assuntos para o ano de 2021. Nesse mês, a equipe realizou visita técnica para monitoramento, fiscalização e

outras demandas dos Restaurantes do Bem em 07 (sete) municípios.

Diretora Geral

Goiânia, fevereiro de 2021.

Rogéria Ribeiro Bueno Isadora de Fátima Lopes

Gerente de Gestão Integrada Gerente Estratégica de Planejamento e Governança

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretor Administrativo e Financeiro Diretora de Ações Sociais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
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Prevista

80

20

25

Prevista

100

Prevista

0

0

0

0

Número pessoas capacitadas/mês 81

GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E 

AVALIAÇÃO - GGSA

CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E 

PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

Número de municípios atendidos/mês 180

Número de romeiros apoiados em Trindade 0

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

Número entidades sociais 

assessoradas/capacitadas/mês
89

Número entidades sociais apoiadas/mês 95

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL

CAPACITAÇÃO TÉCNICA A GESTORES MUNICIPAIS E COORDENADORES DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA FORTALECIMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOCIAIS

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS  / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º TERMO ADITIVO

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO - GGSA

PLANO DE TRABALHO - EIXO 4: REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS

CAPACITAÇÃO TÉCNICA A GESTORES MUNICIPAIS E COORDENADORES DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA FORTALECIMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOCIAIS

Causa: Tendo em vista o efeito positivo da implementação de ações para o alcance dos objetivos, destacamos que foi alcançado

180% da meta prevista, superando as expectativas no mês de fevereiro. Foram atendidos um total de 180 municípios, os quais

com a participação de seus gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), receberam ações da OVG por

meio de:

a) Compartilhamento de informações e capacitações em relação aos benefícios oferecidos OVG;

b) Apresentação da parceria da Gerência de Gestão Social e Avaliação (GGSA) da OVG e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) para

melhor viabilização das iniciativas.

Foi dada continuidade nas assinaturas dos Termos de Adesão juntos aos municípios, sendo realizado em fevereiro o vínculo com

mais 1 (um), totalizando até o momento 169 municípios parceiros da GGSA.

Número de romeiros apoiados em Muquém 0

           PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO           

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.

Causa: As metas de capacitação de voluntários e assessoramento de entidades sociais foram ultrapassadas, devido aos cursos

serem ministrados on-line, temática relevante, aceitação e facilidade de acesso. Essa estratégia de atendimento justficou o fato

de superar a meta, não causando impactos financeiros à OVG. As entidades apoiadas também tiveram quantidade expressiva, pois

recebemos doação de alimentos que possibilitaram a ampliação do atendimento. 

Medidas implementadas/a implementar: Continuidade nas capacitações on-line e nos atendimentos às entidades sociais.

NATAL DO BEM
Número de brinquedos doados 0

Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel 0

ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS  / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES
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AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO

Prazo para tratar a causa:  Não há prazo.

Causa: Não é o mês de execução dos projetos.

Medidas implementadas/a implementar: Dentre as principais medidas implementadas neste mês foi a retomada da comunicação

com gestores e trabalhadores do SUAS dos 246 municípios goianos para início de capacitação dentro dos enfoques, atualizações e

questões gerais da Assistência Social. 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS

As ações de Voluntariado e Parcerias Sociais foram desenvolvidas visando o fortalecimento de parcerias para ampliar o apoio à

população em situação de vulnerabilidade e entidades sociais atendidas. 

Os números apresentados são resultado das readequações implementadas nesse período de pandemia, que acabou estimulando a

adoção de atividades através das mídias digitais. O trabalho digital facilita e amplia o acesso a uma quantidade maior de pessoas, o

que é positivo para fortalecer a cultura do voluntariado e disseminar o conhecimento para empoderamento e autonomia das

entidades sociais. Em fevereiro, foi iniciado o Plano de Capacitação das Entidades, com a primeira turma de capacitação virtual

para as entidades sociais cadastradas, com o tema "O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil", que contou com

mais de 100 participantes de várias instituições. A retomada das turmas de formação de Voluntários do Bem também tem se

mostrado importante, sempre com vários participantes interessados em se capacitar e habilitar para este fim. Neste mês tivemos

o depoimento de uma voluntária fonoaudióloga, que atua virtualmente com usuários de duas unidades da OVG e se dispôs a falar

sobre a atividade que realiza a fim de inspirar outros possíveis voluntários. A OVG segue na missão de se reinventar, mesmo em

períodos difíceis como o que estamos vivendo.

No mês de fevereiro foi realizada uma capacitação e treinamento a fim de melhorar o desenvolvimento técnológico dos tutores, o

qual será um ponto de partida para atender aos gestores sociais nos polos goianos na totalidade dos municípios. Foram realizados

6 oficinas e 1 minicurso:    

a) Como o CRAS se comunica - 01/02/2021 - 21 tutores - Foi tratado sobre a importância da comunicação na articulação da rede

socioassistencial no território e os canais de interlocução com outras políticas setoriais e instituições do território. A comunicação

que acolhe o usuário;

b) Vigilância Socioassistencial - 05/02/2021 - 21 tutores - Foi tratado sobre os objetivos e a organização da vigilância

socioassistencial, assim como apresentar possibilidades simplificadas para acompanhamento do território;

c) Segunda Chance - 08/02/2021 - 21 tutores -Foi tratado sobre a ressocialização de pessoas egressas do sistema carcerário;

d) Violência contra a mulher- 09/02/2021- 21 tutores - Foi tratado  sobre diferentes tipos de violência e formas de enfrentamento.

e) Oficina Tradução e leitura de indicadores sociais - 10/02/2021 - 21 tutores - Foi tratado sobre apresentaçao de exemplos e

conceitos básicos para leitura e interpretação de indicadores sociais utilizados nos processos de vigilância socioassistencial,

monitoramento de ações e avaliação de políticas públicas;

f) Oficina Indice Multidimencional da Carência das Familias (IMCF) - 15/02/2021 - 21 tutores - Aula sobre o tema IMCF;

g) Minicurso: Familia Acolhedora - 02,03,04/02/2021 - 21 tutores - Foi tratado sobre o programa dos aspectos metodológicos e

pontos de atenção, numa aula sobre a metodologia e o funcionamento do Programa Família Acolhedora. Apresentação de mini

documentário - Abraço invisível, um olhar sobre a Família Acolhedora.

Foram realizadas lives para apresentação dos novos gestores municipais e capacitação dos tutores:                                  

a) 02/02/2021 - 1ª Live com D. Gracinha e primeiras-damas e gestores municipais;                                                             

b) 03/02/2021 - Live com Adryanna Caiado e Dona Gracinha Caiado;                                                                                      

c) 03/02/2021 - Capacitação sobre o Programa Goiás Social;                                                                                                  

 d) 16/02/2021 a 26/02/2021 - Capacitação de informática.

Uma importante ação realizada foi o estabelecimento do vínculo com os tutores e técnicos do Gabinete de Políticas Sociais para

melhor envolver todos os gestores nos Debates Sociais. Os debates serão iniciados no mês de março com os demais planos de

desenvolvimento das capacitações no âmbito da Assistência Social.

Medidas implementadas/a implementar: Não há medidas a serem implementadas, visto que não há metas físicas para o mês.
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Foi dada continuidade ao monitoramento das ações e estabelecidas atualizações de dados de todos os gestores dos 246

municípios goianos para manter uma comunicação mais assertiva com todos os gestores municipais.

Isadora de Fátima Lopes

Gerente Estratégica de Planejamento e Governança

Diretora de Ações Sociais

Goiânia, fevereiro de 2021.

Rogéria Ribeiro Bueno

Gerente de Gestão Integrada

Rúbia Erika Prado Cardoso

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Diretora Geral

Wellington Matos de Lima

Diretora de Programas Especiais

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretor Administrativo e Financeiro
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Bolsa

Bolsa

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º Termo Aditivo

PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM - PROBEM

PLANO DE TRABALHO - EIXO 5: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

SERVIÇO PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JOVEM E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

DISCRIMINAÇÃO METAS FÍSICAS

Nº Bolsas Universitárias (TOTAL) Bolsa
Prevista Realizada

9.700 5.859

Nº Bolsa Universitária Integral/mês 1.160 754

Nº Bolsa Universitária Parcial/mês 8.540 5.105

Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado

Causa: As metas previstas na Proposta de Trabalho para o semestre 2021/1 sofreram impacto direto devido a não realização de

processo seletivo para inclusão de novos bolsistas neste primeiro semestre. Estava previsto para o segundo semestre de 2020, a

realização de Processo Seletivo para inclusão de cerca de 3.700 novos bolsistas. Contudo, diante das reformulações do Programa,

descritas nas ações de melhoria e resultado, adicionado ao cenário atípico de pandemia e todos os seus reflexos na economia do

Estado, o governo orientou a OVG pela reprogramação da abertura de processo seletivo e incluirá novos bolsistas apenas em 2021/2. 

Isto posto, será solicitada a alteração da meta física total, de janeiro a junho de 2021, de 9.700 para 6.000 estudantes contemplados

com bolsas universitárias, sendo realizada de forma proporcional a adequação orçamentária a menor nos valores de repasses

solicitados mensalmente.

Destacamos que se considerarmos a quantidade de bolsistas ativos em fevereiro, veteranos do Programa, ou seja, o total de 5.859

registrados no quadro acima, temos que foi atingido no segundo mês do semeste 97,6% da meta. Desta forma, devido ao período de

regularizações de matrículas nas Instituições de Ensino ainda estarem abertas aos estudantes, a tendência é de que a meta seja

alcançada em sua totalidade nos próximos meses.

Medidas implementadas/a implementar: Solicitar a retificação da meta na Proposta de Trabalho e nos Anexos referentes ao 17º 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2011-SEAD/OVG.

Prazo para tratar a causa: Março / 2021.

Foi concluída a minuta do Decreto que vai regulamentar a Lei Estadual nº 20.957/2021, a qual foi sancionada em janeiro deste ano e

instituiu o Programa Universitário do Bem. A proposta do regulamento foi encaminhada pela Diretoria Geral da OVG à Secretaria de

Estado da Casa Civil para providências.

O Programa Universitário do Bem prevê a distribuição de bolsas de estudos conforme o valor do Índice Multidimensional de

Carências das Famílias Ampliado (IMCF-A), ou seja, com referência no grau de pobreza constatado na família do candidato. O índice

foi obtido a partir de estudos técnicos realizados com apoio do Instituto Mauro Borges (IMB) e da Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de Goiás (FAPEG) e calcula a vulnerabilidade das famílias a partir das variáveis contidas na base e dados do CadÚnico. Para

obter o acesso aos dados do CadÚnico, além da interlocução e autorização junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, foi

requisitada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação o desenvolvimento de uma API para que a OVG possa consultar os dados

dos candidatos, bem como realizar o cômputo do índice que irá gerar a classificação para distribuição das bolsas de estudo no

Processo Seletivo. Esse recurso tecnológico foi disponibilizado para a OVG em fevereiro e está em fase de testes para a

homologação.

Em fevereiro, foi realizada a migração dos beneficiários do antigo Programa Bolsa Universitária para o Programa Universitário do

Bem. A migração aconteceu devido à vigência do novo Programa ter iniciado em janeiro de 2021, obedecendo as disposições

transitórias contidas no capítulo específico da lei. Assim, após o período de renovação do benefício e a partir das informações

prestadas pelas Instituições de Ensino Superior acerca do aproveitamento acadêmico dos estudantes e dos respectivos valores de

mensalidades para o primeiro semestre de 2021, foi realizada a migração dos beneficiários aptos para o PROBEM.

Com o novo formato de bolsas percentuais, os bolsistas migrados tiveram seus benefícios transformados em valores percentuais, de

forma que não houve nenhum retrocesso para eles em relação as regras do antigo Programa. Os bolsistas integrais foram migrados

com os valores de 100% (cem por cento) da mensalidade e os parciais com o valor correspondente a pelo menos 50% (cinquenta por

cento), conforme previsto no Art. 21 da Lei do PROBEM.

Ações de melhoria e resultado
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Isadora de Fátima Lopes Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Em complemento ao item anterior, evidenciamos que foram realizados no mês de fevereiro os desligamentos referentes aos

bolsistas que não mantiveram as condições de permanência no Programa para contar com o benefício para 2021/1. Foram

desligados também aqueles que atingiram o objetivo da formatura, ou seja, concluíram o curso alcançando a finalidade precípua do

Programa.

Os desligamentos foram realizados no dia 07/02/2021, sendo que os estudantes nesta situação foram notificados via nova

plataforma eletrônica na Central de Informações do Bolsista e por meio da Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia

10/02/2021. Ressaltamos que todos tiveram a oportunidade de apresentarem seus recursos à Comissão de Análise de Infração e

Situação Excludente, garantindo assim a ampla defesa e o contraditório.

 Diretor Administrativo e Financeiro Diretora Geral

Para a efetiva integração do estudante ao mundo do trabalho, como incentivo a melhoria da sua capacitação e da promoção do seu

engajamento em ações sociais, o PROBEM instituiu o Banco de Oportunidades. O bolsista que usufruir do benefício em 2021/1

participará do Banco de Oportunidades, o qual consiste em um conjunto de projetos e ações ofertados, comprovando seu

compromisso social, dividido em 3 pilares: Capacitação, Experiência Profissional e Ações Sociais. O Banco tem programado a partir de

fevereiro a disponibilização de:

a) Cursos de aperfeiçoamento: 2 cursos de qualificação profissional pelo SENAI;

b) Experiência Profissional: programadas 6 lives com apresentação do PROBEM e temas sobre elaboração de currículo, carreira e

habilidades profissionais;

c) Ação Social: disponibilização de doação de sangue nos 22 bancos parceiros.

A Central de Relacionamento do PROBEM é o principal canal de atendimento aos bolsistas e àqueles que desejam obter informações

acerca do Programa. Ela está ligada à Gerência de Gestão e Controle de Informações e tem o papel de promover a interlocução entre

as gerências da diretoria, a fim de obter melhores soluções aos usuários.

Em fevereiro, foram realizados o total de 7.048 atendimentos por meio dos canais de comunicação disponibilizados, que são:

telefone, whatsapp, e-mail e central de ajuda do site. A pesquisa de satisfação quanto ao serviço prestado recebeu o satisfatório

índice de aprovação de 97,2% dos que responderam ao formulário.

O Programa, com o apoio do Estado de Goiás, impactou diretamente e de forma positiva a vida de 2.695 famílias vulneráveis. Isso

porque os estudantes atingiram a formatura no ano de 2020 e estão aptos a buscarem melhor colocação no mercado de trabalho. 

Goiânia, fevereiro de 2021.

Fernando Henrique Ferreira Rocha Rúbia Erika Prado Cardoso

Diretora de Ações Sociais

Wellington Matos Lima Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Gerente Estratégica de Planejamento e Governança 

   Gerente de Gestão e Controle de Informações do 

ProBem

Diretora de Programas Especiais
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ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º TERMO ADITIVO

ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

No mês de fevereiro, a OVG contou com o apoio de diversos parceiros para atender quem precisa. Um deles foi a empresa

Milhão Ingredients, uma antiga parceira social da OVG, que doou 200 cestas básicas para que sejam distribuídas entre a

população mais vulnerável do nosso Estado. A OVG agradece e valoriza as suas parcerias. No Banco de Alimentos, essa

união tem sido fundamental para o combate à fome e o desperdício de frutas e verduras. Todos os meses, produtores,

concessionários e permissionários da CEASA doam hortifrutis para a Organização. A diretora de Ações Sociais da OVG,

Jeane de Cássia Abdala, esteve no órgão para agradecer essa aliança do bem, que está fazendo a diferença na vida de

milhares de pessoas. Esses alimentos doados para a OVG são distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade

social e entidades sociais cadastradas.

No total, entre produtos (alimentos, móveis, roupas, calçados, acessórios, materiais de higiene pessoal, dentre outros),

serviços voluntários e recursos financeiros, foi realizada uma captação no mês de fevereiro de R$ 726,5 mil reais.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO

Na gestão, destacamos algumas atividades da Gerência de Tecnologia da Informação, que realizou treinamento dos

colaboradores do Centro de Idosos Sagrada Família para uso do sistema de prontuário eletrônico; finalizou as

readequações do sistema de patrimônio; finalizou a apresentação do sistema de atendimento da GVPS, permitindo gerar

senha, imprimir, controle do fluxo de atendimento e gestão do tempo de atendimento. O sistema foi validado e está em

fase de aquisição de painéis e impressora de senha. Para o PROBEM, criação de relatório de gestão do módulo de

Fiscalização, permitindo aos gestores obter informações sobre o andamento de processos de bolsistas em tempo real;

sistema de Renovação, com melhorias na análise de renovação do semestre 2021/1; novo sistema de Contrapartida,

realizada implementação da codificação, teste, validação do software e publicação; desenvolvimento e implementação do

modulo de Integração com API Cadúnico (realizada implementação da codificação de integração com API SEGPLAN, Testes

e validações). Foi finalizado o desenvolvimento do novo site da OVG, com adaptação da novas tecnologia e layout mais

moderno, aguardando validação. 

União com o objetivo primordial de cuidar de pessoas. É com esse entendimento que a OVG busca as parcerias com a

comunidade, empresas e municípios para honrar o compromisso de fortalecer a Assistência Social, visando promover o

desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, a presidente de

honra da OVG, Gracinha Caiado, e a diretora-geral, Adryanna Caiado, se reuniram com representantes de vários municípios

goianos, em uma transmissão on-line. Durante o encontro, todos os participantes puderam fazer perguntas, conhecer as

ações da OVG em conjunto com o Gabinete de Políticas Sociais e pleitear projetos em parceria com o Governo de Goiás. A

primeira-dama de Águas Lindas, Fernanda Antonietti, que participou da reunião ao lado da secretária de Assistência Social

do município, Aline Amaro, fez questão de dizer que pretende participar do trabalho em conjunto com o Governo de

Goiás. “Nosso município é muito populoso e muito carente. Aqui somos duas pessoas prontas para trabalhar o

desenvolvimento social de Águas Lindas e contamos muito com essa parceria”, disse Fernanda.
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Goiânia, fevereiro de 2021.

Isadora de Fátima Lopes Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

A Gerência de Produção, que participa e monitora ativamente a parceria com a Diretoria Geral de Administração

Penitenciária (DGAP) para produção de enxovais de bebê com a utilização de mão de obra carcerária, contou com a

participação de 07 (sete) detentas na confecção das peças, que são doadas às gestantes em situação de vulnerabilidade

social. No mês de fevereiro, foram produzidas bolsas de enxoval, toalhas, flanelas, mijão, manta, punhos e lenços de boca,

totalizando 13.689 peças. A Gerência produziu, no total, 350 bolsas de enxoval, 400 enxovais de bebê e 14,46 kg de malha

compressiva para queimaduras.

Gerente Estratégica de Planejamento e Governança Diretora de Ações Sociais

Wellington Matos de Lima Rúbia Erika Prado Cardoso

 Diretor Administrativo e Financeiro Diretora de Programas Especiais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Diretora Geral
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ANEXO II

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EXECUTORAS

CISF: Roda de Conversa com a Psicologia CISF (ILPI e Casa Lar): Vacinação COVID-19 (2ª dose)

CISF: Homenagem especial no centenário de dona 

Alexandrina

CISF (Casa Lar): Visita Familiar

CISF (ILPI): Atendimento do Serviço Social

CISF (ILPI): Atendimento com FonoaudiólogaCISF (ILPI): Atividade de Musicoterapia

CISF (ILPI): Idoso recebe cuidados de higiene e 

beleza
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ANEXO II

EBV I: Idosas praticam exercícios físicos com a orientação do 

profissional de Educação Física

CISF: Aula on-line de Educação Física para Serviço 

de Convivência e Centro Dia

EBV I: Atividade semanal Manhã de Louvor

   EBV I: Atividades desenvolvidas pelo instrutor 

de dança com o tema Carnaval.

EBV I: Atendimento psicológico por 

videochamada

   EBV II: Atividades de inclusão digital

   EBV I: Atividade de artesanato on-line
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EBV II: Atividade socioeducativa do Serviço Social               EBV II: Aula on-line de Educação Física  

CIVV(Casa Lar): Atividade de Fisioterapia 

(ergometria e treino de equilíbrio)

CATF: Entrega de cestas de hortifrutis e kits de proteção contra 

a Covid-19

CIVV: Cartas de agradecimento de idosas das Casas Lares pelas refeições 

fornecidas pela CIGO

CIVV: Atividade de artesanato CIVV (Casa Lar): Atividade cultural no Carnaval
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CSDG: Atendimento Serviço Social CSDG: Atividade de psicologia e artesanato 

CSDG: Vídeoaula de Educação FísicaCATF/CSDG: Atividades e orientações on-line

CATF: Atividade on-line com grupos de  

adolescentes 

CATF: Entrega de cestas de hortifrutis e kits de proteção contra 

a Covid-19

CIGO: Palestra da Enfermagem sobre o "Fevereiro Laranja"CIGO: Oficinas de atividades socioeducativas ao 

ar livre
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GVPS: Primeiro atendimento em 2021 do Programa Goiás Social no município de Americano do Brasil

CIGO: Palestra socioeducativa sobre Nutrição CIGO: Palestra "A importância da boa convivência" e Grupo 

Terapêutico/Psicologia 

RB Jaraguá: Usário recebe sua refeição

RB Jaraguá: Visita da nutricionista à unidadeRB Goiânia Centro: Usário recebe sua refeição

RB Luziânia Estrela Dalva: cubas de alimentos
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GVPS: Rafaela, fonoaudióloga voluntária, falou de sua 

experiência na formação de Voluntários do Bem

GVPS: Assistentes Sociais Ana Paula e Edar Jessie na  1ª turma 

de assessoramento às entidades sociais de 2021

Balanço de atendimentos da OVG em 2020: Mais de 2,4 mil 

entidades sociais beneficiadas

MOBILIZAÇÃO DE PARCERIAS E MELHORIAS - UNIDADES

GVPS: Atendimentos às famílias vitimas da enchente em 

Goiânia e região metropolitana

Dona de casa Odete Rodrigues da Silva mostra local atingido 

pela inundação

GRB: Articulação em Rede com visita da Assistente Social ao 

CRAS de Luziânia

Balanço de atendimentos da OVG em 2020: 

Quase 140 mil benefícios doados

OVG prepara benefícios a serem entregues às 

famílias quilombolas 
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Equipe da OVG participa do Programa Goiás Social

OUTRAS ATIVIDADES

OVG promove live com primeiras-damas de Goiás OVG e GPS reúnem-se com primeiras-damas em encontro 

virtual 

Parceria com SEDS: Restaurante do Bem entrega refeições para 

Venezuelanos Índios Warao

Banco de Alimentos: A diretora de Ações Sociais da OVG, Jeane de Cássia Abdala, esteve 

na Ceasa para agradecer os doadores

Cuidadora de idosos do CISF recebe vacina contra 

COVID-19

Doação de cestas básicas à OVG: Parceria com a 

Empresa Milhão Ingredients
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CIGO: Reunião de equipe para alinhamento das 

ações

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

GRB: Treinamento da nova fiscal do RB de Águas Lindas
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